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НАКАЗ  

 

28 квітня 2021 року                                                                            № 34 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 28.04.2021 

 

       Відповідно до річного плану роботи 28.04.2021 було проведено 

чергове засідання педагогічної ради "Забезпечення психолого-педагогічних 

умов, необхідних для формування системи компетенцій фахівця відповідно до 

сучасних вимог ринку праці". На  розгляд було винесено такі питання  порядку 

денного (протокол № 8 від 28.04.2021): 

1. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців у контексті 

співпраці з роботодавцями  та впровадження дуальної освіти.  

2. Студентське самоврядування як чинник формування лідерських, 

організаторських і комунікативних  компетентностей фахівців – майбутніх 

учителів Нової української школи.  

3. Психологічний супровід професійного розвитку студентів фахового  

педагогічного коледжу.  

4. Опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Забезпечити подальше налагодження співпраці з державною службою 

зайнятості населення, з освітніми закладами, установами, які можуть бути 

потенційними роботодавцями для студентів і випускників коледжу. 

Постійно                                                                            Адміністрація коледжу 

1.2. Розробити заходи щодо реалізації елементів дуальної форми навчання в 

освітньому процесі коледжу. 

До 01.09.2021                                                                    Завідувачка навчально- 

                                                                                               виробничої практики 

1.3. З метою ефективного формування професійної компетентності 

майбутніх учителів удосконалювати організаційно-методичне забезпечення 

всіх видів педагогічної практики. 

Постійно                                                                           Завідувачка навчально- 

                                                                           виробничої практики, методисти 

1.4. Упроваджувати нові освітні технології, що здатні забезпечити високу 

якість практичної підготовки фахівців. 

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

 

2.1. У роботі психологічної служби активніше впроваджувати сучасні форми 

онлайн-роботи як в індивідуальному, так і груповому супроводі учасників 

освітнього процесу.  

Постійно                                                                            Практичний психолог 



2.2.Сприяти подальшій співпраці адміністрації закладу, викладацького 

складу, студентів та батьків у новому форматі  спілкування з використанням 

ІКТ технологій. 

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

2.3. За результатами дослідження "Сприйняття і оцінка студентами проявів 

насилля" підготувати і провести психолого-педагогічний консиліум із 

залученням батьків. 

Травень-червень 2021  року                                               Практичний психолог 

2.4. Кураторам навчальних груп рекомендувати до планів виховної роботи 

вносити заняття з участю практичного психолога з вибором актуальної для 

конкретної групи темою. 

Вересень 2021 року, січень 2022  року                            Практичний психолог, 

                                                                                       куратори навчальних груп 

2.5. Започаткувати систематичні заняття із участю психолога в циклових 

комісіях викладачів  

2021-2022 н.р.                                                                     Практичний психолог,  

                                                                                         голови циклових комісій 

 

3.1. Спрямувати зусилля педагогічного колективу коледжу, активу 

студентського самоврядування на формування професійних, лідерських 

компетентностей майбутніх учителів, здатних реалізувати Концепцію "Нова 

українська школа". 

          2021-2022 роки                                               Адміністрація коледжу, голови  

                                                                                циклових комісій, куратори груп,  

                                                                   студентська рада, вихователі гуртожитку 

3.2 Опрацювати у структурних підрозділах коледжу Національну 

молодіжну стратегію до 2030 року, затверджену Указом Президента України. 

          Травень 2021 року                                        Адміністрація коледжу, голови  

                                                                                циклових комісій, куратори груп, 

                                                           вихователі гуртожитку, практичний психолог 

3.3. Проводити навчання активу студентського самоврядування у центрі 

громадянської освіти "Нова генерація лідерів". 

          Щороку, згідно з планом                                  Демченко А.М., Голуб Л.В., 

                                                                          Корзун О.В., студентська рада   

3.4. Реалізувати проєкт "Формування медіаграмотності особистості" з 

метою підвищення рівня медіакультури, свідомого медіаспоживання у 

студентському колективі. 

         2021-2022 н. рік                                              Студентська рада педагогічного  

                                                                   коледжу, Левченко С. Вал., Сойнова Н.І. 

3.5 Співпрацювати з Міжнародним благодійним фондом "Місія в 

Україну". 

Весь період                                                    Заступник директора з виховної  

                                                                                    роботи, загін "Волонтер" 

3.6. Актуальні питання життєдіяльності здобувачів освіти розглядати на 

зборах студентських громад навчальних груп. 

Щомісячно                                                                       Куратори груп, актив  



                                                                        студентського самоврядування 

3.7. Інформацію про розвиток студентського самоврядування, реалізацію 

молодіжних проєктів розміщувати на сайті коледжу. 

Не рідше одного разу в квартал                          Куратори груп, студентська  

                                                               рада коледжу, вихователі гуртожитку 

 

 

Т.в.о. директора                                                                        Василь МОРОЗ 


